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وزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
قرار مؤرخ ﰲ  ٣شوال عام  ١٤٣٨اﳌوافق  27يونيو سنة
 ،20١7يعدل القرار اﳌؤر خ ﰲ  22مـحرم عام ١٤٣7
اﳌوافق  ٥نـوفمبر سنة  20١٥الذي يحدد ال قائمة
اﻻسمية ﻷعضاء مجلس إدارة “بريد اﳉزائر”.
––––––––––––
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ٣شوال عام  ١٤٣8اﳌوافق 2٧
يونيو سنة  ،2٠١٧يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  22محرم عام ١٤٣٧
اﳌوافق  ٥نـوفمبر سنة  ،2٠١٥الـذي يـحـّدد القائمة اﻻسمية

ﻷعضاء مجلس إدارة “بريد اﳉزائر” ،اﳌعدل ،كما يأتي :

”–.....................................................................................
– زيـن الـديـن بـلـعطار ،ﳑثل الوزيرة اﳌكلفة بالبريد،
رئيسا،

 ٣0جمادى الثانية عام  ١٤٣٩هـ
 ١٨مارس سنة  20١٨م

– نوال بن قافور ،ﳑثلة وزير التربية الوطنية،
– كـ ـ ـري ـ ـم ـ ـة أم اﳋي ـ ـر شن ـ ـاف ،ﳑث ـ ـل ـ ـة وزي ـ ـر ال ـ ـف ـ ـﻼح ـ ـة
والتنمية الريفية والصيد البحري،
– عـ ـ ـمـ ـ ـر واﱄ ،ﳑث ـ ـل وزي ـ ـر الصح ـ ـة والسك ـ ـان وإصﻼح
اﳌستشفيات،
– تستاني طيان ،ﳑثلة وزير الثقافة،
– صبرينة عثماني ،ﳑثلة وزير اﻻتصال،
– ع ـ ـائشة خ ـ ـلـ ـوط ،ﳑثـ ـلـ ـة وزيـ ـر السيـ ـاحـ ـة والصنـ ـاعـ ـة
التقليدية،
– شي ـ ـراز اﳋنساء شرشاﱄ ،ﳑث ـ ـلـ ـة وزيـ ـر الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم
العاﱄ والبحث العلمي،
– صبرينة بومزبر ،ﳑثلة وزيرة البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
– نسيـ ـم ـة ب ـل ـح ـداد ،ﳑث ـل ـة وزي ـر ال ـت ـك ـوي ـن وال ـت ـع ـل ـي ـم

– )..........................الباقي بدون تغيير(.”.......................

وزارة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة

اﳌهنيﲔ،
– ل ـ ـيﲆ شوي ـ ـك ـ ـرات ،ﳑث ـ ـل ـ ـة وزيـ ـر السكـ ـن والـ ـعـ ـمـ ـران
واﳌدينة،
– أمح ـمد مصطفاي ،ﳑثل وزير الصناعة واﳌناجم،
– فـ ـوزيـ ـة رمضاني ،ﳑثـ ـلـ ـة وزيـ ـر الـ ـعـ ـمـ ـل وال ـتشغ ـي ـل

قرار مؤرخ ﰲ  ١2ربيع الثاني عام  ١٤٣٩اﳌوافق ٣١
ديسمبر سنة  ،20١7يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس
الوطني لﻸشخاص اﳌعوقﲔ.
––––––––––––
ﲟوجب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤرخ ﰲ  ١2ربـ ـيـ ـع ال ـث ـاني ع ـام ١٤٣٩
اﳌوافـ ـ ـق  ٣١ديسم ـ ـب ـ ـر سنـ ـة  ،2٠١٧ي ـ ـعـ ـّيـ ـن اﻷعضاء اﻵتـ ـيـ ـة
أسماؤهم ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٤من اﳌرسوم التنفيذي

رقم  ١٤٥-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2٧ربيع اﻷول عام  ١٤2٧اﳌوافق 2٦
أبـ ـريـ ـل سنـ ـة  2٠٠٦ال ـذي ي ـح ـدد تشك ـي ـل ـة اﳌج ـلس ال ـوط ـني
لﻸشخـ ـ ـ ـاص اﳌعوقـ ـ ـ ـﲔ وكيفي ـ ـات سيـ ـ ـره وصﻼحياتـ ـ ـه ،ﰲ
اﳌجلس الوطني لﻸشخاص اﳌعوقﲔ :
بعنوان ﳑثﲇ الوزارات :
– محفوظ زغاش ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– كـ ـمـ ـال طـ ـبـ ـيب ،ﳑثـ ـل وزيـ ـر الـ ـداخـ ـلـ ـيـ ـة واﳉمـ ـاع ـات
اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– سليمان قدور ،ﳑثل وزير العدل،
– حفيظة زواش ،ﳑثلة وزير اﳌالية،
– دليلة خداش ،ﳑثلة وزير اﳌجاهدين،
– فرحات جحا ،ﳑثل وزير اﻷشغال العمومية والنقل،

والضمان اﻻجتماعي،
– جمال بن سيد ،ﳑثل وزير الشباب والرياضة.
بعنوان اﳌؤسسات والهيئات الوطنية :
– مراد ملياني ،ﳑثل اﳌدير العام ﻷمن الوطني،
– ف ـ ـيصل واق ـ ـنـ ـوني ،اﳌديـ ـر الـ ـعـ ـام لـ ـلـ ـديـ ـوان الـ ـوطـ ـني
لﻸعضاء اﻻصطناعية ولواحقها لﻸشخاص اﳌعوقﲔ،
– حسان تيجاني هدام ،اﳌدير العام للصندوق الوطني
للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء،
– ج ـ ـم ـ ـي ـ ـل ـ ـة وان ـ ـوقي ،ﳑثـ ـلـ ـة اﳌديـ ـر الـ ـعـ ـام لـ ـلصنـ ـدوق
الوطني للتقاعد،
– مرﱘ آيت عﲇ ،ﳑثلة اﳌدير العام للصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء،
– أحﻼم حطاﱄ ،ﳑثلة اﳌدير العام للصندوق الوطني
للتأمﲔ عن البطالة،
– عبد العاﱄ بن حمو ،مدير اﳌركز الوطني لتكوين
اﳌوظفﲔ اﻻختصاصيﲔ ﳌؤسسات اﳌعوقﲔ،
– أحمد نجار ،مدير اﳌركز الوطني للتكوين اﳌهني
لﻸشخاص اﳌعوقﲔ جسديا.
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